Välkomna till första delmoment i

Ungdomstouren
Äntligen är det dags!
Vi startar den 9/4 kl 12.00 och avslutar ca: 13.00 den 10/4
Plats: Landvetter Boule Clubs inomhushall i Mölnlycke.
(Hönekullavägen 23, Mölnlycke)
Anmälningsavgift: 100:-/person
Inget Licenskrav, alla mellan 7-23år är välkomna.
Anmälningsavgiften betalas på plats, vi tar emot swish och kontanter
(inte kortbetalningar)
Övernattning:
Vi kan rekommendera ett närliggande Hotel/Vandrarhem
Wendelsberg för den som vill bo lite mer bekvämt
:
(gångavstånd till boulehallen, 15-20min)
https://wendelsberg.com/hotell-vandrarhem/#
Om man vill ha lite kul och spara en slant så går det också att
övernatta på medhavd madrass och sovsäck i boulehallen, detta
alternativ erbjuder vi gratis för den som vill
(Vi som arrangörer tar ansvar över ungdomarna som sover i
boulehallen).

I boulehallen har vi en servering öppen under
hela eventet där man kan göra div inköp.
Lörd: 12.00 så serveras korvstroganoff som lunch

50:-

Lörd: 17.00 så serveras tacobuffe som middag

50:-

Lörd: 20.00 så serveras kvällsmacka för den som vill ha

15:-

Sönd: 08.00 så serveras enklare frukost

25:-

Sönd: 12.00 så serveras varm toast som lunch

20:-

En liten caféverksamhet finns hela tiden öppen där det finns Kaffe,
Te, Dricka, Fika, Chokladbitar, Frukt m.m.
Själva spelet:
Deltagarna kommer att lottas ihop i singlar, dubblar eller tripplar.
(Beror på hur många som deltar)
På lördag spelas 5st matcher och på söndag spelas 2st matcher.
Totalt 7st matcher för alla deltagare.
Som sidoaktivitet finns en 5-kamp som man kan utföra, där får man
också lite extra träning. När man kommer upp i vissa poäng finns
godis / alt. frukt priser till de som lyckas.
(Ingen extra kostnad för sidoaktiviteten den ingår i
anmälningsavgiften)

Anmälan mailas till:

henrik@roolf.se eller ungdomskommitten@svenskboule.se
Meddela namn, ålder och var ni tänker övernatta.
Anmälan är öppen ända fram till samlingen den 9/4 men för att
kunna få till ett så bra arrangemang som möjligt vädjar vi ödmjukast
till omgående anmälan. Vi har en del jobb med inköp, mat, m.m. och
vi hoppas ni hjälper oss med att förenkla den processen genom att
anmäla er snarast.

Har ni frågor är det bara att höra av sig så skall vi försöka svara
Kontaktuppgifter:
Henrik Roolf
Mail:

henrik@roolf.se

Mobil:

070-729 44 16

Anmäl er direkt så kommer vi att träffas och få ett trevligt och kul
dygn tillsammans i Mölnlycke den 9 – 10 April.
Med vänliga hälsningar

